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DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM
je neprofitna organizacija, ki združuje strokovno in prostovoljno delo na področju pravic in
duševnega zdravja mladih od 15 in 29 let starosti. Naš glavni program v letu 2008 je bila
Svetovalnica za mlade s podpornimi programi, ki je potekala v Ljubljani in Mariboru, enkrat
tedensko pa tudi v Kranjski gori.
Društvo deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

V letu 2008 se je vseh naših projektov in programov udeležilo 3594 ljudi.
Sedež društva
Društvo Center za pomoč mladim
Kersnikova 4
1000 Ljubljana

Podružnica v Mariboru
Društvo Center za pomoč mladim
Ob železnici 16
2000 Maribor

telefon: 01 438 22 10
fax: 01 438 22 14
mobitel: 031 323 573
elektronska pošta:
lj-info@cpm-drustvo.si

telefon: 02 331 83 06
fax: 01 438 22 14
mobitel: 040 585 945
elektronska pošta:
mb-info@cpm-drustvo.si

Informacije o tekočem dogajanju in preteklih projektih najdete na spletni strani:

www.cpm-drustvo.si
NAČELA NAŠEGA DELA SO:
•
•
•
•
•
•
•

anonimnost posameznika je zagotovljena,
delo temelji na svobodnih vrednotah in ne na neproduktivnem moraliziranju,
uporabljamo metode dela, ki služijo krepitvi moči in večajo možnosti
uporabnikom/cam,
ukvarjamo se s težavami, kot jih opiše uporabnik sam,
brez privoljenja posameznika se o njegovi težavi ne pogovarjamo z drugimi,
delujemo proti nepotrebnemu, zavajojočemu in žaljivemu kategoriziranju ljudi,
rešitev problema je možna le z aktivno participacijo, to pa omogoča posamezniku, da
je kompetenten za lastno zastopanje.

PODROČJE NAŠEGA DELA JE RAZDELJENO NA VEČ RAVNI:
•
•
•

•

•

SVETOVANJE: svetovalnica za mlade v stiski ali težavah, ki poteka v obliki
razgovorov s posamezniki/cami ali njihovimi bližnjimi.
TRENINGI SOCIALNIH VEŠČIN: CPM je specializirana organizacija na področju
učenja socialnih veščin v nacionalnem in mednarodnem prostoru.
JAVNO DELOVANJE: organiziramo seminarje, diskusije, konference, skušamo
pritegniti pozornost javnosti za področja, ki se tičejo mladih v stiski in vzpodbuditi
javnost, da prispeva svoj del.
PROJEKTI: vsi zaposleni na CPM-ju delamo na svojih projektih, ki pa zajemajo
področje preventive drog, kvalitete življenja in dela v šolah, nezaposlenosti mladih in
revščine ter socialne izključenosti.
PODPIRANJE RAZLIČNIH PROJEKTOV MLADIH: svetovanje in podpiranje skupin
mladih pri izvajanju njihovih projektov s tem, da jim omogočamo pogoje, ki jih
potrebujejo, za izvedbo projektov, dokler je to potrebno
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SVETOVALNICA ZA MLADE
Svetovalnica je prostor za vse, ki se, zaradi spleta različnih življenjskih okoliščin in lastnih
ravnanj, znajdejo pred vprašanji in v težavah, za katere ocenjujejo, da jim sami trenutno niso
kos ter se ob iskanju primerne rešitve želijo z nekom posvetovati.
Svetovalnico lahko obiščejo sami ali s svojimi bližnjimi.
Posredovanje informacij in pomoč je brezplačna. Osnovni
namen svetovalnice je ohranjanje duševnega zdravja in
zagotavljanje pravic, čemur svetovalno delo služi že po svoji
definiciji. Pri tem ne gre le za lajšanje težav, temveč je delo
usmerjeno predvsem v krepitev moči za prevzemanje nadzora
in odgovornosti za lastno življenje. To pomeni večanje socialne
kompetence mladih in njihovih možnosti za boljše aktivno
delovanje v vsakdanjem življenju. Naše delo temelji na postavki,
da je reševanje stisk možno le, če uporabnik/ca obdrži nadzor
nad svojim lastnim življenjem, seveda v skladu z zmožnostmi, ki
jih v svojem stanju ima.
V svetovalnico je prišlo 140 tistih, ki so prišli na svetovanje prvič. Svetovalnica se je odvijala
v Ljubljani, Mariboru in v Kranjski Gori. Svetujejo samo zaposleni, ki so usposobljeni ter
primerno izobraženi za to dejavnost. V letu 2008 opažamo trend naraščanja svetovanja
mladim s katerimi smo navezali stike na TSVjih.

PROSTOVOLJNO DELO
V letu 2008 je pri Društvu Center za pomoč mladim aktivno delovalo 31 prostovoljcev in
prostovoljk. Sodelovali so v vseh programih razen pri Svetovalnici za mlade in Treningu
spretnosti sporazumevanja in spreminjanja. Vodili so delavnice, treninge socialnih veščin,
mednarodne mladinske izmenjave, izvedli projekt Trije D.I.V.J.I. tedni, sodelovali pri igralnih
dnevih in urejanju doživljajskega igrišča, izvajali treninge asertivnosti, se udeležili 3 dnevnega
internega izobraževanja za prostovoljce v Elerjih ter različnih mednarodnih treningov in
izobraževanj. Prostovoljci so večinoma študentje in absolventi socialnega dela, socialne
pedagogike, specialne pedagogike, psihologije, različnih smeri na pedagoških fakultetah,
teološke fakultete, pa tudi dijaki in starejši ljudje, ki želijo del svojega prostega časa nameniti
za skupno dobro. Med prostovoljci je veliko takšnih, ki so se z Društvom Center za pomoč
mladim srečali kot srednješolci na delavnicah, treningih socialnih veščin in mednarodnih
izmenjavah, vzljubili naš način dela ter se nam pridružili. Preko prostovoljnega dela
pridobivajo praktične izkušnje dela z mladimi in otroki, ki nekaterim pomagajo tudi pri
študijskih obveznostih. Prav tako imajo ves čas možnosti dodatnega izobraževanja in
vključevanja v treninge iz področja mladinskega dela v Sloveniji ter po svetu.
Naziv Naj prostovoljka 2007 v kategoriji ženske do 19.
leta je prejela Nuša Tojnko na predlog Društva Center za
pomoč mladim, in sicer za soorganizacijo in promocijo
različnih prireditev, javnih tribun, mednarodnih izmenjav
delavnic za otroke s posebnimi potrebami idr., za aktivno
udejstvovanje na lokalnem in mednarodnem nivoju ter za
izjemen vzor mladim, kako biti mlad in aktiven.
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DELO-IGRA
V okviru programa Delo igra smo v letu 2008 izvedli 20 igralnih dni.
Vseh dogodkov v programu Delo-igra se je udeležilo skupno 598 ljudi. Igralni dnevi so
potekali povprečno 8 ur. Izvajali so jih zaposleni in prostovoljci. Organizirali smo jih v
Mariboru ter v različnih krajih po Sloveniji.
Pri organizaciji igralnih dni smo se povezali z lokalnimi društvi. Nekateri igralni dnevi so
postali že tradicionalni, saj se izvajajo že več let zapored.

S projektom Igrajmo se v maju smo z igralnimi dnevi sodelovali v vseslovenskem projektu,
Teden vse-življenjskega učenja. Igralne dneve smo tudi tematsko obarvali ter otroke odpeljali
v čaroben svet indijancev.
Izvedli smo naslednje igralne dni:
• 8 na zemljišču namenjenem takšnim aktivnostim v Novi vasi v Mariboru,
• 5 v okviru festivala Lent v Mariboru s pomočjo cirkusa Tværs ,
• 2 v okviru Veselega Decembra v Mariboru,
• 2 na Pragerskem,
• 1 v okviru Škratovanja na Vrhniki,
• 1 v Slovenski Bistrici.

GOSTOVANJE DANSKEGA CIRKUSA TVÆRS
Cirkus Tværs ni klasičen cirkus, pač pa socialno-kulturni projekt,
ki cirkus uporablja kot orodje za delo z otroki in mladino. Njegova
posebnost je v tem, da na gostovanjih v svoj program vključi
lokalne otroke in mladino, ki v popoldanskem času vadijo, nato pa
nastopijo v večerni predstavi.
Cirkus Tværs se je leta 1986 začel kot del občinskega socialnega
programa »Podpora za vse« v danskem mestu Aarhus. Mesto se
je soočalo z vse številčnejšimi otroki priseljencev, ki so zaradi
nepoznavanja jezika in danske kulture imeli težave z integracijo.
Cirkus jim je ponudil osmišljeno preživljanje prostega časa,
sprotno učenje jezika in občutek pomembnosti. Sčasoma je
cirkus, ki se je začel z nekaj žogami in kolesi, zrasel v popolnoma
opremljen in neodvisen cirkus za otroke in mladino, ki je začel tudi
z gostovanji po svetu. V njem nastopajo izključno otroci in mladi,
ki so se v svojem prostem času priučili različnih cirkuških veščin.
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Maribor je cirkus Tværs obiskal med 6. in 11. julijem. Na zelenici v mariborskem parku, v
okviru otroškega Lenta so se Tværsovi ekipi vsak dan pridružili lokalni otroci in mladi ter se
urili v cirkuških spretnostih. Ob večerih so se mladi iz Danske predstavili s cirkuško
predstavo. Starostnih omejitev ni bilo, prav tako udeležba ni bila plačljiva, saj je osnovno
poslanstvo cirkusa vsem otrokom nuditi enake priložnosti.
Edini obvezi sodelujočih sta bili spoštljivo ravnanje s cirkuško opremo in primerno vedenje.

DELAVNICE
Pri delavnicah se dotikamo tem, ki jim mladi v tem obdobju, tako ali drugače, posvečajo
veliko pozornosti in jim poleg odprtih vprašanj pogosto povzročajo tudi različne dileme,
strahove ali celo resnejše težave in stiske. Pri našem delu ne gre za golo informiranje o
določeni temi, ampak za vzpodbujanje razmišljanja, samorefleksije, umeščanja pogovorov v
realno življenje izven delavnic in raziskovanje stališč, vrednot ter razumevanj do določenih
tem.
Skozi različne tematske sklope, kot so: odnosi, samopodoba,
komunikacija
in
strategije
reševanja
problemov,
medkulturnost, spolnost, zasvojenost, nasilje ter timsko delo
smo v letu 2008 izvedli 153 delavnic na srednjih in osnovnih
šolah ter v mladinskih centrih. Delavnic se je udeležilo 2013
mladih. Prostovoljci so se za izvajanje delavnic skupinsko in
individualno izobraževali. Potekle so na OŠ Gustava Šiliha
Laporje, OŠ Poljčane, OŠ Selnica ob Dravi, II. OŠ Slovenska
Bistrica, Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, Gimnaziji
Ljubljana Šiška, Gimnaziji Šentvid Ljubljana, gimnazijI Novo
mesto, Srednji šoli Josip Jurčič Ivančna Gorica, Gimnaziji
Ilirska Bistrica, Gimnaziji Murska Sobota, Srednji gradbeni
šoli Maribor, Prvi gimnaziji Maribor, Srednji šoli za gostinstvo
in turizem Maribor, Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor,
Srednješolskem centru Domžale in v Srednješolskem centru
Postojna. Potrebno je poudariti, da z mnogimi šolami
sodelujemo že več let zapored.

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN (TSV)

Program Trening socialnih veščin ali na krajše TSV poteka v obliki tabora in je sestavljen iz
delavnic in prostočasnih dejavnosti. Delavnice so sestavljene iz iger, ki nam pomagajo, da se
bolje spoznamo, in različnih pogovorov, kjer lahko izrazimo svoje mnenje. Poleg delavnic, na
katerih se pogovarjamo o različnih temah: odnosi, tabuji, stereotipi in predsodki, medkulturni
dialog ipd, potekajo tudi različne ustvarjalne, športne in druge igre, kurjenje ognja, kuhanje,
izlet po bližnji okolici in še in še, odvisno tudi od tega, kar se dogovorimo na taboru. Tabori
lahko imajo različne naslove, vendar je za vse značilno, da udeleženci na njih aktivno
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raziskujemo pomen in vrednost boljšega poznavanja sebe in drugih. Sami skrbimo za vse,
kar je potrebno da bi tabor čimbolje potekal. Zato je pomemben prispevek vsakega in vsakdo
je zase polno odgovoren.
Trening socialni veščin organiziramo tudi v sodelovanju z Zvezo Sožitje za ljudi s posebnimi
potrebami. Poteka kot vikend seminar, na katerem udeleženci preizkušajo delovanje v
skupini in odnosih z drugimi. Na njem pa se tudi učijo novih socialnih spretnosti, kot so dobro
komuniciranje, predstavljanje sebe in drugih, reševanje problemov, sodelovanje, skupinsko
delo ipd. Pozornost se namenja tudi skrbi za čistočo, točnost, pomembno je, da smo vsi
odgovorni za naše delovanje in zadovoljstvo.
Izvedli smo 20 treningov socialnih veščin, ki se jih je udeležilo 430 udeležencev. Od tega 1
letnega, 1 pet dnevnega v okviru projekta Harmonija raznolikosti, 4 vikend treninge in 1 za
študente Fakultete za socialno delo in 7 dvodnevnih treningov za dijake Srednje zdravstvene
šole Maribor in 7 za dijake Srednje zdravstvene šole v Ljubljani.

HARMONIJA RAZNOLIKOSTI

Na taboru Harmonija raznolikosti so bile, preko različnih tematskih delavnic, dejavnosti
usmerjene v raziskovanje stereotipov in predsodkov, od kod izvirajo ter kako jih preseči. Iskali
smo univerzalne vrednote, ki so značilne za vse ljudi na svetu ne glede na vero, jezik,
narodnost, zgodovino, geografsko lego in kulturo v kateri živijo. Mladi so razmišljali in
debatirali o lastni kulturni identiteti, o kulturi in načinu življenja njihovih prednikov ter o kulturi
mladih danes. Razmišljali in razpravljali so o tem, koliko jih tradicija, vera, narodnost in
kultura iz katere izhajajo označuje ter iskali lepoto, ki izvira iz različnih kultur.

TRENINGI SOCIALNIH VEŠČIN V SODELOVANJU S SREDNJIMI ŠOLAMI
Zaradi vse večje odtujenosti ter težav povezanih s pomanjkanjem socialnih veščin med
mladimi, smo partnerstvo z nekaterimi srednjimi šolami razširili na izvajanje treningov
socialnih veščin za razredne skupnosti. Na teh TSVjih smo usmerjeni predvsem v gradnjo
boljših odnosov in sodelovanja v razredu. Tematiko raziskujemo predvsem preko delavnicami
socialne bližine, skupinskega dela, komunikacije, medkulturnega dialoga …

6

TRIJE D.I.V.J.I. TEDNI
Tudi v letu 2008 je Društvo Center za pomoč mladim izpeljalo
tritedenski jadralski projekt, imenovan TRIJE D.I.V.J.I. TEDNI, pri
čemer D.I.V.J.I. pomeni Doživljajski, Izkustveni, Vzgojni, Jadralski in
Igrivi. Naše stalna spremljevalka na teh projekti je jadrnica »Zvijezda
mora«, ki se je tudi v letu 2008 izkazala kot odličen prostor za učenje
socialnih in praktičnih veščin.
Svoje poslanstvo je opravljala v času med 28. 6. in 19. 7. 2008. Iz
začetne marine v Trogirju smo ekipa jadralcev, ki smo se poimenovali
Ajkule, plula preko dalmatinskih otokov Šolte, Hvara, Korčule in
Lastovega vse do dalmatinske lepote – mesta Dubrovnik. Na poti
nazaj proti Trogirju ni manjkalo dogodivščin, kot so reševanje Zvijezde
mora, ki ji je med plovbo odpovedal motor, nočno spanje na prostem
ter soočenje s svojimi strahovi, plutje v dvometrskih valovih… Vse to je
dopolnilo vsakdanja dogovarjanja glede poti, oskrbovanja barke in
posadke, kuhanja, potapljanja ipd. Učenje jadralskih veščin in življenje
na jadrnici – tri tedne z istimi ljudmi, ponuja vsekakor več možnosti za
učenje različnih spretnosti kot vsakdan med betonom in asfaltom.
Podrejanje naravi in skrb za sočloveka vzbudi v vsakem izmed nas
občutek, da smo posebni, neponovljivi, in da nismo le nekdo izmed
množice.
Temelj celotnega tritedenskega programa so bila načela doživljajske
pedagogike ter principi treninga socialnih veščin, kar je pomenilo sklop
različnih delavnic in specifičen način odzivanja na vsakdanje situacije
v za nas povsem novem okolju. Ta posebnost doživljanja narave in
posameznika je v vsakem izmed nas pustila spomine in uporabne
izkušnje, ki jih po projektu skušamo koristno uporabljati v našem
vsakdanjem življenju.

TRENING ASERTIVNOSTI
Trening asertivnosti je način pridobivanja novih spretnosti in veščin
za samozastopanje, samospoštovanje in učinkovitejšo komunikacijo
z drugimi. Namenjen je vsem, ki želijo povečati oziroma si pridobiti
samozavest in samospoštovanje, močneje verjeti vase, v svoje
sposobnosti in znanja, okrepiti svojo moč za samozastopanje,
učinkoviteje komunicirati z drugimi ter podeliti svoje življenjske
izkušnje v skupini. Delo poteka v skupini najmanj 8 in največ 14 ljudi,
za termine in čas trajanja pa se dogovarjamo skupaj s prijavljenimi.
Metode dela so splošne diskusije, igre vlog in praktične vaje v paru
ali manjših skupinah.
V letu 2008 smo izvedli 5 treningov asertivnosti, v katere je bilo vključenih 59 udeležencev.
Izvajalci so bili predvsem prostovoljke in zaposleni, ki treninge vodijo v obliki 10 tedenskega
ali vikend izkustvenega treninga.
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TRENING SPRETNOSTI SPORAZUMEVANJA IN SPREMINJANJA
Je namenjen vsem, ki se srečujejo z mladimi. Z udeležbo na treningu pridobijo konkretne
izkušnje, metode in tehnike za delo z mladimi v skupinah in pristopu k njihovemu svetu na
način, da so mladi sami vključeni v svoje delovanje, da se gradi sodelovanje, zaupanje in
reflektiranje delovanja vsakega posameznika. Poteka kot dvodnevni ali tridnevni trening.
Leta 2008 so se treninga sporazumevanja in spreminjanja udeležili 104 udeleženci.

RAZKRIVANJE (NE)ZADOVOLJSTVA MLADIH
Je projekt, ki poteka 1x letno v obliki prireditve, na kateri mladi opozarjajo
javnost na svoje probleme.
V okviru projekta smo v letu 2008 izvedli delavnice v okviru fokusnih
skupin in sicer dvakrat v vsaki skupini. V raziskavo je bilo vključenih70
mladih starih od 14 do 19 let. Ravno tako smo izvedli tudi vikend tabor z
mladimi. Pri projektu je sodelovalo 146 mladih. Junija 2008 smo v Hostlu
Celica izvedli okroglo mizo kjer smo predstavili ugotovitve. Za zaključek
projekta pa smo izvedli piknik srečanje v Tivoliju v Ljubljani, kamor je
prišlo 20 mladih. Projekt je bil medijsko odmeven.
Bistvene ugotovitve do katerih smo preko projekta prišli so:
•
•
•
•
•
•
•

mladostniki nezadovoljstvo največkrat povezujejo z negativnimi občutki in nedoseženimi
cilji,
stanje nezadovoljstva velikokrat pripisujejo sebi, čeprav jim ga povzročajo tudi drugi,
mladostniki niso nezadovoljni s svojim finančnim stanjem,
nezadovoljstvo ni pogojeno s tem, iz kje mladostnik prihaja,
mladostnikom največ obremenitev povzroča šola,
mladostniki največ zadovoljstva najdejo predvsem v socialnih stikih, zato so po njihovem
mnenju socialne veščine zelo pomembne,
svoja nezadovoljstva in težave mladostniki najbolj zaupajo prijateljem in mami.

OPOLNOMOČENJE
Opolnomočenje je projekt, kjer skupaj z mladimi ali osebami s posebnimi potrebami izvajamo
skupne akcije z namenom, da pridobijo nova znanja in izkušnje.
V projekt je bilo vključenih 56 mladih, katerim smo preko kontinuiranega dela omogočili, da
so se bolje organizirali, zastavjali lastne cilje in jih tudi izpeljali.
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DELO V SKUPNOSTI – OBČINA KRANJSKA GORA
V občini Kranjska Gora je zraven svetovalnice potekal tudi tradicionalni igralni dan:
Igrajmo se v Rutah. Udeležilo se ga je 48 mladih iz Kranjske Gore in okolice.

MEDNARODNE MLADINSKE IZMENJAVE
Mednarodne mladinske izmenjave potekajo v obliki tabora, v sodelovanju z različnimi
državami. Mladi se srečajo z drugimi kulturami, vrednotami in načinom življenja, s čimer
lahko zvišujejo stopnjo tolerance, spoštovanja in razumevanja drugačnosti. Krepijo
neodvisnost, samostojnost in prevzemajo odgovornosti za svoje počutje in počutje drugih,
kreativno preživijo prosti čas, pridobijo nova prijateljstva, zaupanje vase in nenazadnje
potujejo in spoznavajo nove kraje. V letu 2008 smo se udeležili 3 mednarodnih izmenjav in
organizirali ter izpeljali 1. Na njih je sodelovalo 23 mladih. Mladi, ki se udeležijo mednarodnih
izmenjav, se pred izvedbo le te srečujejo na pripravah, kjer se med seboj bolje spoznajo,
povežejo ter razmišljajo o tematiki izmenjave ter kako čim bolj zanimivo in učinkovito
predstaviti Slovenijo na njej. Na izmenjavi sodelujejo mladi iz različnih socialnih in družbenih
okolij, ki so se pred tem že udeležili treninga socialnih veščin.
IZPOD POVRŠJA POD NEBO, Maribor, 9. 7. – 20. 7. 2008
Letos je karavana 30 mladih iz Avstrije, Estonije, Finske, Švice in
Slovenije preživela v Mariboru 11 dni. Preko aktivnih metod
izkušenjskega učenja so raziskovali pomen razlik in podobnosti
med mladimi, iskali izvor in odnos do predsodkov ter njihov pomen
za mladega človeka. Prav tako so se posvetili mlademu človeku in
njegovemu vplivu, prispevku ter možnostim sooblikovanja
družbene realnosti in prihodnosti.
»OREINT EXPRES«, Srbija, Sremski Karlovci, 27. 6. - 6. 7. 2008
Na tej izmenjavi je sodelovalo 30 mladih iz Romunije, Nemčije, Belgije, Slovenije, Hrvaške,
Srbije in Makedonije. Prav ta široka paleta narodnosti nam je omogočila razprave o naših
razlikah, o razlikah med Vzhodom in Zahodom ter ali je še to poimenovanje smiselno.
Premagali smo marsikatere predsodke in se naučili veliko novega preko različnih iger. Domov
smo odšli z novimi spoznanji ter kar je še pomembnejše z novimi prijateljstvi iz vse Evrope.
Tako smo storili en korak več k temu, da smo državljani Evrope in ne le lastne države.
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»YETI 2008«, Nemčija, Hermannshagen, 27. 8. – 8. 8. 2008
Odpotovali smo v srednji vek. Pravzaprav smo se najprej odpravili na sever Nemčije,
natančneje v vas Hermannshagen, kjer smo v družbi 40 mladih iz Nemčije, Španije in
Slovenije sodelovali na mednarodni izmenjavi. Stopili smo v časovni stroj, ki nas je odnesel v
daljno leto 1233, kjer smo živeli kot plemiči, vitezi, rokodelci ali zabavljači. Vsak si je izbral
svoje ime, kostum in se začel igrati ter spoznavati načine življenja v srednjem veku. Priredili
smo srednjeveško tržnico in viteški turnir ter ubežali črni smrti, ki je kosila po okoliških vaseh.
Večere, smo preživeli v letu 2008 in se zabavali ob glasbi. Organizirali smo Nemški, Španski
in Slovenski večer, kjer je vsaka skupina predstavila svojo državo preko hrane, glasbe,
plesov in različnih zabavnih igric.

»POZORNOST PROSIM!« Srbija, Mali Iđoš, 7. 7. – 15. 7. 2008
Mladinska izmenjava je potekala med 7. in 14. julijem v kraju Mali Iđoš v Vojvodini v Srbiji.
Živeli smo na tipični vojvodinski kmetiji imenovani »Salaš Katai«, ki jo je lastnik Geza
preuredil v čudovit prostor, namenjen skupinam otrok in mladih. Udeleženci izmenjave so bili
tudi mladi z oznako lažje motnje v duševnem razvoju, mladi, ki izhajajo iz socialno
nepriviligiranih okolij ter mladi brez posebnih posebnosti. Osnovni cilji projekta so bili
opolnomočanje in enakovredno prispevanje mladih, iz ranljivih družbenih skupin, v redne
družbene tokove, kakor tudi vzpodbujanje socialnega vključevanja skozi izobraževalno –
rekreativno - zabaven program, ki so ga sestavljale delavnica prve pomoči, športne
aktivnosti kot so jahanje, plavanje, lovljenje rib; glasbena delavnica; kreativne in
komunikacijske delavnice pri katerih smo oblikovali iz gline, s tehniko batika pobarvali majice,
oblikovali iz filca ter izlet kjer smo obiskali obmejno mesto Subotica in živalski vrt v Paliću.
Bilo je čudovito in poslovili smo se s težkim srcem in z upanjem, da se spet vidimo na
izmenjavi v Sloveniji.
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MEDNARODNO SODELOVANJE
Poleg organiziranja mednarodnih mladinskih izmenjav, še na druge načine sodelujemo z
mnogimi organizacijami, iz Evrope in Azije, ki se ukvarjajo z mladinskim delom ter delo-igro.
Organiziramo in udeležujemo se seminarjev, treningov, konferenc … Pripravljamo skupne
projekte ter širimo primere dobre prakse in vrednote medkulturnega dialoga.
»GETTING READY«, Ohrid, Makedonija, 21.1.2008 - 28.1.2008
Trening je potekal na temo mladinskega dela. Tri prostovoljke Društva CPM so raziskovale to
tematiko v družbi mladinskih voditeljev iz 12 držav. Program so sestavljale igre, delavnice,
predstavitve društev in držav, seznanjanje s programom »Mladi v akciji«, zabava in ogledi
prelepega mesta Ohrid.
»ALL DIFFERENT – ALL EQUALL- ALL EMPOWERED«, Hamburg, 15. 5. – 23. 5. 2008
Po dveh letih, ko se je v Mariboru zgodil 15. kongres e.p.a., smo se ekipa 3, ki v našem
društvu delamo na razvoju doživljajskih igrišč in 'play work' koncepta dela z otroki, mladimi in
lokalnimi skupnostmi, udeležili 16. mednarodnega kongresa e.p.a., ki je potekal v Hamburgu.
S kolegi in kolegicami iz več kot 20. držav, smo združeni pod delovno temo 'Vsi drugačni –
vsi enakopravni – vsi opolnomočeni', preživeli 8 nepozabnih interkulturalnih dni. Obiskali smo
številne projekte za otroke, mlade in straše, tri doživljajska igrišča, organizirali in izvedli
igralni dan za več kot 300 otrok iz St. Pauli-ja ter se na delavnicah poglabljali v teme kot so:
'Preseganje socialnega izključevanja', 'Pomen mednarodnih mladinskih izmenjav za
interkulturalno učenje', 'Pomen mednarodnih povezav za skupna sodelovanja, 'Učenje za mir
in nenasilje', ...

»DEVIDING – CONNECTING TERRITORIES«, Pula, Hrvaška, 15. 5. - 18. 5. 2008
Seminar "Deviding - Conecting Territories" se je odvijal v Puli, udeležili smo se ga
predstavniki mladinskih organizacij in mladinski delavci iz držav bivše Jugoslavije ter Italije.
Beseda je tekla o poznavanju kulture ter pretekle in polpretekle zgodovine, o tem kakšne smo
imeli in imamo sedaj medsosedske odnose. Pogovarjali smo se tudi o predlogih za reševanje
trenutnih medsosedskih odnosov v omenjenih državah. Ugotovili smo, da je med nami še
vedno veliko razlik, hkrati pa tudi mnogo podobnosti, ki nas še vedno povezujejo.
»ALL DIFFERENT – ALL EQUALL- ALL EMPOWERED«, Malaga, Španija, 14.1118.11.2008
Organizacija e.p.a. je organizirala končno evalvacijo mednarodnih mladinskih izmenjav za
preteklih 20 let. Zbrali smo se mladi ki, smo že imeli izkušnje z mednarodnimi izmenjavami,
pa tudi takšni, ki so se tega šele lotevali. Pogovarjali so se o tem, kaj je potrebno za dobro
izmenjavo in na kaj je potrebno biti pozoren, o slabih izkušnjah in možnih rešitvah le-teh ter o
ogromnem vplivu mednarodnih mladinskih izmenjav na razvoj pozitivne samopodobe mladih,
še posebej tistih z manj priložnostmi.
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TRAINING AND CONTACT SEMINAR, Toledo, Španija, 19. 2. -24. 2. 2008
Na treningu smo se posvetili mladinskemu delu ter okrepitvi mednarodnih partnerstev za
nadaljne mladinske projekte.

PRIDOBILI SMO STANDARD KAKOVOSTI ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE

Udeležili smo se 10 delavnic iz sistema kakovosti od marca do junija 2008 na Inštitutu za
kakovost, ki jih je vodila mag. Tatjana Žagar
Ponosni smo, da smo uspešno prestali postopek in decembra 2008 za področje učenja
socialnih veščin od SiQ prejeli certifikat Sistem kakovosti za nevladne organizacije.

SODELOVANJE Z DRUGIMI SLOVENSKIMI DRUŠTVI, ORGANIZACIJAMI...
V letu 2008 smo sodelovali tudi s številnimi osnovnimi in srednjimi šolami, nacionalnimi in
mednarodnimi organizacijami, mladinskimi centri in zavodi. Prav tako smo sodelovali z
Domom Antona Skale v Mariboru, Kriznim centrom v Mariboru, Stanovanjskimi skupinami v
Ljubljani, Mladinskim domom v Mariboru, Andragoškim zavodom v Mariboru, Dnevnim
centrom za mlade in družine Škrlovec iz Kranja, Centri za socialno delo po Sloveniji, Zvezo
Sožitje, Zavodom Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij –
CNVOS, društvom ŠKUC iz Ljubljane, zavodom PIP iz Maribora, ter drugimi.
SODELOVALI SMO NA:
-

trimesečnem na izobraževanju Sveta Evrope, program KOMPAS, na temo človekovih
pravic, kjer je Špela pridobila naziv Nacionalna trenerka človekovih pravic po programu
KOMPAS,
celodnevnem seminarju: Sklad za NVO - program GRUNDTVIG,
delavnicah iz sistema kakovosti od marca do junija 2008 na Inštitutu za kakovost,
izobraževanju za vodje programov Vseživljenjskega učenja preko SOŽITJA na Ptuju,
večdnevnih izobraževanjih Movita (Delo z mladimi z manj priložnostmi, Dajmo mladim
zagon),
projektnem tednu v gimnaziji Novo mesto na temo I'M OK, you are OK, v obliki
celotedenskih delavnic z dvema skupinama. (31. marec do 3. april),
Festivalu prostovoljstva v Ljubljani,
Festivalu prostovoljstva v Mariboru,
konferenci za Progress v Ljubljani,
predstavitvi mladinskih organizacij na občini Maribor,
sooblikovanju odloka o Mladini v Mariboru,
podelitvi zahval organizacijam, ki izvajajo prostovoljno delo na občini Maribor,
podelitvi priznanja za »Naj prostovoljca leta«, kjer je naša prostovoljka Nuša Tojnko iz rok
predsednika republike prejela priznanje za naj prostovoljko leta 2007,
konferenci nevladnih organizacij Podravja v Mariboru.
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IZOBRAŽEVANJA
Na društvu CPM ponujamo tudi možnost izobraževanja strokovnih delavcev (mladinskih
delavcev, študentov, prostovoljcev ipd.) Izobraževanja potekajo kot treningi, kjer udeleženci
pridobijo praktično izkušnjo dela, ki je podprta s teoretičnimi ozadji. Ta se nanašajo na delo z
mladimi, delo s skupino, na principe dobre prakse ter na veščine, ki so potrebne za vodenje
projekta.
V LETU 2008 SMO IZVEDLI:
- Trening socialnih veščin za strokovnjake,
- interna izobraževanja za naše prostovoljce in prostovoljke,
- trening s področja mladinskega dela za prostovoljke, prostovoljce in zaposlene na
Društvu Center za pomoč mladim,
- izobraževanje za profesorje na srednji zdravstveni šoli v Mariboru na temo skupinsko
delo,
- trening socialnih veščin za študentke 4. letnika Fakultete za socialno delo,
- izobraževanje starejših za delo z otroki na Andragoškem zavodu v Mariboru.

IZVAJANJE NAŠEGA PROGRAMA, PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI SO
V LETU 2008 OMOGOČILI:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Mestna občina Ljubljana
Mestna občina Maribor
Občina Kranjska Gora
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Movit Zavod za razvoj mobilnosti mladih
Urad Vlade za komuniciranje
Mladinski informacijsko - svetovalni center INFOPEKA
Mladinski dom Maribor
Dom Antona Skale, Maribor
SiQ sistem kakovosti
Zveza Sožitje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Sonce.net
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